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پای صحبت پیشگامان جنبش #من هم همینطور در هند

سفر شوم قطار تجاوز از هالیوود تا بالیوود
ندا آکیش
خبرنگار

حس تنهــا نبودن و داشــتن حامی بکنم.
تنهــا واکنــش منفــیای کــه پــس از آن،
دریافت کردم این بود که چرا حاال و پس از
 10سال دربارهاش حرف میزنی .اما زمان
زیــادی میبــرد که بتوانــی بــا تجربه تلخ
تجــاوز کنار بیایی و دربارهاش حرف بزنی.
حتــی اگر یــک نفر ایــن فرصت را داشــته
باشــد که بعد از  50سال حرف بزند ،باید
این کار را بکند .این جنبش یک شــبه یک
تغییر بزرگ در زندگی من به وجود آورد.
انگار  20ســال در اســارت بودم و حاال آزاد
شده ام .از آدمهایی که اصالً نمیشناختم
حمایتهایی گرفتــم و آنها به من گفتند
کــه چقــدر به مــن افتخــار میکننــد .حاال
مــن به دنیا اعتمــاد دارم در حالی که قبالً
اعتمادنداشتم.
تنهــا زنــان هنــدی شــاغل در صنعت
ســینما نیســتند که جســارت پیوســتن به
جنبش «من هم همینطــور» را پیدا کرده
و برای مردان بالیوودی تبهکار دردسرساز
شد هاند 9 .زن روزنامه نگار نیز در سه هفته
اخیر اعــام کردند« ،محمــد جاللالدین
اکبــر» ،وزیــر مشــاور در امــور خارجی هند
که در گذشــته از افراد پرنفــوذ در صنعت
مطبوعات این کشــور بــوده ،آنهــا را مورد
تعرض جنســی قرار داده اســت .به گفته
آنهــا ،جاللالدیــن اکبــر کــه چنــد دهه در
مؤسســات خبری مهم انگلیســی زبان از
جملــه روزنامههای تلگراف ،ایشــین ایج
و مجلــه ایندیــا تــودی بهعنــوان ســردبیر
کار کرده اســت ،در جریــان مصاحبههای

کاری بــرای انتخــاب روزنامــه نــگار بــرای
روزنامههــای مختلــف ،زنــان را مــورد
آزار جنســی قــرار مــیداد و حــاال کــه ایــن
افشاگریها علیه او شده ،خواست عمومی
در هند کنارهگیری این فرد از دولت است.
ایــن روزها تنها ســاندی تایمز نیســت
که پای صحبت قربانیان نشسته تا تجربه
آزار جنســی در محیطهای کاریشان را به
گوشدیگرانبرسانند.شبکههایرادیویی
و دیگــر روزنامههــای هنــدی نیــز اکنــون
داســتان زنان معمولی را نقل میکنند که
قربانــی این عمل زشــت بودهانــد واکنون
خواســتار آگاهی و هوشــیاری نسل بعد از
خــود و همچنیــن اجــرای عدالــت درباره
تبهــکاران هســتند.از رائــول گانــدی رهبر
حــزب مخالف دولــت «کنگــره» گرفته تا
بازیگرانبزرگیمانندآمیتاباچانحمایت
خــود را از ایــن عمل زنان اعــام کردهاند.
بازتاب ســخنان زنان قربانی چنان وســیع
بوده اســت که نارندرا مودی ،نخستوزیر
هند نیز که بارها به بیتوجهی به وضعیت
زنان این کشــور متهم شده است اخیراً در
یک سخنرانی ،یکی از دستاوردهای عمده
دولــت خــود را «امن کردن فضــای کار در
شیفتهای شب برای زنان» عنوان کرد.
بــا ایــن حــال ،دولــت هنــد و حــزب
حاکم «بیجیپی» تاکنون از پاســخ دادن
بــه اتهامــات وارده بــه جاللالدیــن اکبــر
خودداری کرده اســت .خود اکبر هم که در
ســفر نیجریه بسر میبرد ،تاکنون واکنشی
به اتهامها نداشته است.
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حجم توئیتها از روز  27سپتامبر شروع به رشد کرد

 5اکتبر ساندهیا منون پستهایی را
به اشتراک گذاشت مبنی بر اینکه
از سوی  3خبرنگار مورد آزار جنسی
قرار گرفته است
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جنسی قرار گرفته است
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«دو هفته بســیار سخت ،مخصوصاً وقتی
کــه تنها کســی هســتی که حــرف میزنی.
نمیتوانستمپاپسبکشمحسمیکردم
مجبورم سنگر را برای دیگران حفظ کنم.
امروز حس میکنم که ارزشــش را داشته.
خوشــحالم که بعد از من خیلیها جرأت
تعریف کردن حکایتشــان را پیدا کردند.
اگر نتوانی درباره آنچه اتفاق افتاده حرف
بزنــی التیــام نمییابــی .مقاومت بســیار
زیادی درباره حرف زدن درباره این مسائل
وجــود دارد اما ســکوت کردن ،شــرکت در
جرم اســت .این شرم و پنهانکاری چیزی
است که مرتکبان را گستاختر میکند».
اینها را «تانوشــری دوتا» ،هنرپیشه زن
هنــدی و آغازگــر جنبــش اینترنتــی «من
هــم همینطــور» ( )MeToo#در هنــد در
مصاحبــه بــا «ســاندی تایمــز» میگوید.
جنبشــی که ســال گذشته علیه ســوء رفتار
و آزار جنســی زنــان در محیطهــای کار
بویژه ســینما و رســانه از امریکا و اروپا آغاز
شــد و حاال چند هفتهای اســت که در هند
آنقــدر داغ شــده و دامــن نامهــای بزرگ
در سیاســت و ســینما را گرفتــه اســت کــه
سیاســتمداران و چهرههای شناخته شده
از جمله نارندرا مودی ،نخستوزیر و آمیتا
باچــان ،هنرپیشــه معــروف را بــه واکنش
واداشــته است« .تانوشــری دوتا» که علیه
«نانا پاتیکار» ،فیلمســاز مرد هندی اقامه
دعوا کرده به ســاندی تایمز میگوید :این
فقــط یــک معضــل بــرای زنها نیســت
بلکــه یــک معضــل انســانی اســت .یک
بیماری اجتماعی است که روح کشور ما را
میپوساند و درمانش داروی تلخ حقیقت
اســت .بالیــوود در هفتههــای اول و دوم
جنبــش «من هم همینطور» پاســخی به
این جنبش نداد اما حاال مجبور هستند به
خاطر خودشان هم که شده موضعگیری

کنند ،زیرا وجههشان دارد خراب میشود.
میدانــم کــه عدالــت را خواهم یافــت .از
اینکــه منبع انگیــزه بــرای دیگــران بودم،
احســاس رضایت میکنم .تا همین ســه
هفته پیش حرف زدن در این باره تابو بود.
این یک گام بسیار بزرگ است نه مقصد.
هنوز وقت جشن گرفتن نیست.
خانــم «وینتــا نانــدا» ،نویســنده و
کارگردان هندی که میگوید آقای «آلوک
نات» ،هنرپیشه هندی به او تجاوز کرده در
مصاحبه با ســاندی تایمز از اینکه چگونه
تحت تأثیر «تانوشــری دوتا» قرار گرفته و
به جنبش اینترنتــی «من هم همینطور»
پیوســته ،میگویــد« :آخریــن بــاری که در
ایــن باره حــرف زدم نه در بالیــوود و نه در
جهــان خبــری از فضــای حمایتــی نبــود.
هیچ کــس یک کلمــه هم واکنش نشــان
نــداد[ .امــا چند هفته پیــش] هنگامی که
«مؤسســه هنرمندان ســینما و تلویزیون»
از «تانوشــری دوتا» حمایــت کرد من هم
انگیــزه پیــدا کــردم .مــن از  1985در ایــن
صنعــت هســتم و این اولین بار اســت که
یک مؤسســه که مدیریت ایــن صنعت را
برعهــده دارد از یــک زن حمایت میکند.
وقتــی به مادرم گفتــم میخواهم این کار
را بکنــم گفــت لطفــاً ایــن کار را نکــن زیرا
این واقعیت که کسی حمایت نکند بسیار
دردناکتر اســت .اما من میدانســتم که
وقتــش حاالســت؛ یا حــاال یا هیــچ وقت.
صبح روز بعد من این پســت را گذاشتم و
در یک ساعت پســت من پربیننده (داغ)
شــد .اولین کســی که از صنعت ســینما با
من تماس گرفت «ویدیــا بالن» بود که از
 20ســال پیش تا آن روز با هم حرف نزده
بودیم و پس از او طوفان شروع شد.
حــرف زدن دوباره دربــاره آن موضوع
واقعاًناراحتکنندهامامانندیکپاکسازی
بود .نیاز داشــتم که ســکوتم را بشــکنم تا
صدایم شنیده شــود و گفته شود که آنچه
بــرای من اتفاق افتاده اشــتباه بــوده و من

تانوشری دوتا  :این فقط یک معضل برای
زنها نیست بلکه یک معضل انسانی است.
یک بیماری اجتماعی است که روح کشور ما
را میپوساند و درمانش داروی تلخ حقیقت
است

